
Anarkiismo ne estas komercaĵo!
Ni estas homoj ostaĝo en konsumanto socio ege hiperestimulada la punkto de ne zorgi pri kiel

la restaĵoj signifas, formoj kaj fontoj de produktado kaj se ili staras al si.
Nia atento ne falu pro supozata oportuna kaj urĝa bezono, esti komercistoj de anarkiismo,

franĉizo de anarkiismo / SA. Tiu jam okazas ekzemple kun veganismo, farita de maskita
kapitalisma diskurso de "bona estarista" (wellness = krei, ekspluati kaj mortigi bestojn kun digno!
Aff!), En consumista aktivismo kaj paliativo por ĉiuj specioj .

Ni auxdis skandalita de multaj ilustras gastojn de veganisto signifas ke generante ne-besto
konsumado peto, ĝi akiros laŭgradan redukton kaj fine, la fino de la bieno / besto subpremo. Nenio
pli falsa kaj malklara kaj ke ni aŭdas multon por multaj "partiaj progresuloj / reformistoj". En
veganismo, estas grupoj de homoj vere okupata pri la procezo de liberigo de ĉiuj specoj (inkluzive
propra) kaj venigi la diskuto de la procezo de nei la grandskala industriigo, ekspluatado de ĉiuj
specoj teni hiperconsumismo kaj aldonante unu projekto kiu ankaŭ inkludas subpremitajn /
ekspluatitajn homojn, ekzemple, ke vegano subtenas ĉi tiun debaton.

Ni reiru al anarkiismo.
La komercigo de anarkiismo okazas en la mezuro, ke la projektoj disvolvitaj estas pli

koncentritaj pri atingado de profitoj, sen prezenti malfermajn kontojn.
Ni lernu de niaj homoj kunuloj de la pasinteco, la tuta materialo produktis, ĉefe gazetoj, venis

kun juĝo ekvilibro eniro / elirita, donante kontentigo de ĉiuj cirkulantaj kaj kie kaj kion celis la
kolektoj, sugestis kontribuoj kaj akiris tiamaniere malfermiĝis lernejoj, konservis sindikatojn,
produktis materialojn, helpis homojn persekutitaj, arestitaj aŭ malsanaj, subtenitaj rektaj agoj,
strikoj, ktp! En la plej bona koncepto de solidareco kaj reciproka subteno.

Anarkiismo kiam tornado vivrimedoj, generas konsumanto peto mem, ĉu en la formo de



ĉemizoj, ĉu en la formo de ĵurnaloj, revuoj, libroj kaj cxian memoraĵojn. Kiel speco de franĉizo, ĝi
fariĝas stranga al si mem, kiel perdas ribelon, perdas insubordinadon kaj fariĝas ekzota komercaĵo
/ nukso de alternativa boutique.

Ĉi tio estas tre malsama al krei spacojn de reciproka subtena ekonomio ligita al projektoj de
organizo kaj emancipado, travidebla kaj atingebla.

En ĉi tiu kunteksto, la uzo de la koncepto de "justa" per aŭtomata asocio kun ekstremaj
konsumantaj spacoj vaste vidita en kapitalismo devas esti uzata per multa parsimonio kaj saĝeco.
Festivoj kie kolektivaj projektoj triumfas, klare, kie la kolekta procezo havas malfermajn kaj
inkluzivajn celojn estas tre grava! Kolektivaj financaj agoj povas stimuli engaĝiĝon kaj krei eblojn
por agoj, markon de anarkiismo kiel dinamika propono de emancipiĝo en ĉiuj aspektoj de nia vivo.
La lukto por emancipiĝo nin faras inda kaj senpaga!





Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!
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